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Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/32/11 Rady Miasta Lędziny 

z dnia 24.02.2011r. 

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU MODERNIZACJI URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH ZLEWNI 
"HOŁDUNÓW" I ZLEWNI "ZIEMOWIT" 

będących w posiadaniu PGK "Partner" sp. z o.o. w Lędzinach na terenie Gminy Lędziny na lata 2011-2014 

Planowany zakres usług kanalizacyjnych. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „PARTNER” Sp. z o. o. zostało powołane przez Miasto Lędziny 
w celu wykonywania zadań własnych Gminy z zakresu odprowadzania ścieków. W okresie objętym planem 
spółka będzie świadczyć usługi w następującym zakresie: 

- prowadzenie konserwacji, remontów i modernizacji sieci kanalizacyjnej; 

- usuwanie awarii kanalizacyjnej (pogotowie kanalizacyjne); 

- świadczenie usług w zakresie podłączeń do sieci kanalizacyjnej; 

- odbiór ścieków poprzez sieć kanalizacyjną i kierowanie ich do oczyszczalni; 

- oczyszczanie ścieków na oczyszczalniach. 

Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach. 

W 2011 w ramach modernizacji i konserwacji sieci planowane jest: 

- remont odcinka kanalizacji sanitarnej – kolektor oś. Centrum; 

- modernizacja punktu zlewnego oczyszczalni Hołdunów; 

- modernizacja kolektora kanalizacji deszczowej przy pompowni P8 ul. Murckowska; 

- zakup pomp dla utrzymania ciągłości procesu transportu ścieków w zlewni oczyszczali Hołdunów; 

Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji sieci zawiera plany inwestycyjne wynikające z projektu: 
„Uporządkowanie Gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny” realizowanego na podstawie umowy nr 
POIS.01.01.00-00-045/08. podpisanej w dniu 21 października 2009r. pomiędzy Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Partner” Spółka 
z o.o. Projekt pn.: „Uporządkowanie Gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny” przewiduje realizację w latach 
2010-2014 następujących kontraktów: 

- Kontrakt TA1: Inżynier Kontraktu 

- Kontrakt TA2: Pomoc techniczna podczas realizacji Projektu 

- Kontrakt TA3: Promocja podczas realizacji Projektu 

- Kontrakt W1: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków „Ziemowit” oraz 

adaptacja oczyszczalni ścieków „Hołdunów” 

- Kontrakt W2: Budowa sieci kanalizacyjnej w Lędzinach zadanie W2.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej – Lędziny i Smardzowice 

- Kontrakt W2: Budowa sieci kanalizacyjnej w Lędzinach zadanie W2.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej – Zamoście i Blych 

- Kontrakt W2: Budowa sieci kanalizacyjnej w Lędzinach zadanie W2.3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej – Goławiec i Górki 

- Kontrakt W2: Budowa sieci kanalizacyjnej w Lędzinach zadanie W2.4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej – Hołdunów 

- Kontrakt S1: Zakup wielofunkcyjnego samochodu specjalistycznego 

Sposób finansowania planowanych inwestycji 
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Poniesione nakłady finansowe pochodzą: 

- ze środków własnych spółki: z odpisu amortyzacyjnego infrastruktury odprowadzania ścieków; z odpisu 
amortyzacyjnego majątku spółki, 

- z Funduszu Spójności /dotacja/ 

- z kredytów, pożyczek. 
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Planowany zakres usług kanalizacyjnych: 

- konserwacja, remonty i modernizacja sieci kanalizacyjnej, 

- usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej, 

- świadczenie usług w zakresie podłączeń do sieci kanalizacyjnej. 

Wieloletni plan modernizacji urządzeń kanalizacyjnych jest zgodny z kierunkami rozwoju Gminy Lędziny 
określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego. Niniejszy plan zawiera plany inwestycyjne wynikające z projektu 
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny”. 


